
 

 
 

 

 

       s o f t wa r e  c o m p a n y s i n c e  1 9 8 4  

Адрес: гр. София 1632, ул.Бойчо Бойчев 12 

Национален телефонен номер:  0700 44 700 

e-mail: office@microinvest.net, http://www.microinvest.net 

 

 

Microinvest 

®

 

 
 

Технически бюлетин 

010 

 

 
  Уважаеми Колеги, 

 
 Новите версии предоставят нови хоризонти за съставяне на нови хардуерни комбинации. За да видите 
възможностите е необходимо да осигурите: 

1. Последни версии на Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. За тестовите цели не е 
необходимо да е инсталирана версия СУПТО на двата продукта; 

2. Да свържете апарат Datecs от серията X, например Datecs DP-25X; 
3. USB баркод скенер с клавиатурна емулация; 
4. Като бонус ще е добре да намерите Mini USB OTG кабел, например този: https://www.dx.com/p/micro-

5pin-to-usb-female-otg-data-cable-black-10cm-2016409 
 
Сега изпълнете следното: 

 Инсталиране на последните версии на Microinvest Склад Pro Light и Microinvest Склад Pro; 

 Създайте примерна база с 5 -10 артикула или използвайте готова такава. Важно е всички стоки да имат 
кодове и реални баркодове. Свържете Microinvest Склад Pro Light и Microinvest Склад Pro към таза 
база  данни; 

 Отворете настройките на Microinvest Склад Pro Light. Отидете най-долу в Устройствата. Трябва да 

видите ново устройство: On-Line устройство; 
 Изберете и настройте устройството от т.2, което е свързано по LAN; 

 Затворете и рестартирайте Microinvest Склад Pro Light; 
 Превключете Datecs в режим 6, „Връзка с компютър“; 
 Отворете прозореца с отчетите в Microinvest Склад Pro Light и там се появява нова група „On-Line 

устройство“. Изберете устройството и натиснете Синхронизация. Изчакайте; 
 Превключете Datecs в режим 1, „Продажби“. Свържете USB баркод скенера чрез Mini USB OTG 

кабела. Направете няколко продажби по кодовете или чрез баркодовете на стоките от базата; 
 Отворете прозореца с отчетите в Microinvest Склад Pro Light и натиснете Синхронизация. Изчакайте. 

Всички продажби от касовия апарат влизат в компютъра; 
 С това имате система, при която компютърът зарежда касовия апарат и после го прочита. Ако 

направите VPN (през произволен D-Link рутер) ще можете да сте си вкъщи пред компютъра и да 
отчитате КА отдалечено! 

 
 
 

 
 

С уважение, 
Виктор Павлов  
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